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LILIAMANIFESTET

SABORJADEDET

I oktober 1930 bildade nagra ungdomar i Uppsala den forsta nysvenska

gruppen, som de kallade Foreningen Det Nya Sverige, Manaden dessfor-

innan hade ett nationalsocialistiskt parti grundats. Ungdomarna i Uppsala

ville protestera mot inforandet av en tysk samhallssyn; de ville skapa en

svensk ideologi i takt med tiden, varken nazistisk eller konservativ.

Svenskhet i fornyelse blev inneborden i ordet nysvensk. Nu bar §ren gkl
Men Nysvenska Rorelsen bar overlevt; den bar fullfoljt sitt ideologiska ar-

bete med samma vardegmnd, men i takt med tiden. Har ar resultatet.

KRAFTERNAS VAXELSPEL

Utgangspunkten for den nysvenska askadningen ar uppfattningen om hi-

storien som ett vaxelspel mellan olika drivkrafter - sociala, ekonomiska,

politiska, geografiska, intellektuella, psykologiska, biologiska o.s.v. Det ar

manniskans uppgift att si koppla dessa krafter att deras samspel framjar

bennes onskningar och hennes ideal.

KULTUREN SOM GRUNDVARDE

Historiens grundvarde ar kulturen. Kulturen ar manniskans formaga att

forsta sammanhangen i omgivningen och hennes kansla for ratt och oratt,

sant och falskt, skont och oskont. Det ar kulturen, som gjort manniskan

till manniska och inspirerat samhallsbyggen, statsskick, produktionsmeto-

der samt tanke och trosformer.

FOLK, STAT OCH SAMHMJLE

De historiskt framvuxna folken utgor i dag den framsta grunden for

mansklig gemenskap. Samhallet ar folkets arbetsfordelning; det bestSr av

olika verksamhetsomraden. Staten ar det over samhallets olika grenar sti-

ende organ, som har att samordna aktiviteterna inom de olika verksam-

hetsomradena, garantera samlad enhet. Det ar statens skyldighet att for-
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svara manniskorna mot overgrepp, fortryck och exploatering ftki han-

synslosa minoritetsgruppers sida.

DEFEMOMISTLIGA

Samhallsordning och statsskick bor vila pa foljande fern principer: Asikts-

och fdreningsfrihet, rattssakerhet och likhet infdr lagen, folkligt medinfly-

tande, personlig integritet samt mansklig solidaritet. Dessa "fem omistli-

ga" ar ett uttiyck for vart rattsmedvetande. Det tolkar Nysvenska Rorel-

sens bada aldsta paroller; "Folkets demokratisering genom massomas

aristokratisering" samt "Det ar deras skyldighet, som foddes pS solsidan,

att hjalpa dem som foddes pa skuggsidan till en manniskovardig tiUvaro".

korporahsmen

Karnpunkten i den nysvenska framtidsversionen ar korporatismen. Vart

och ett av samhSlets verksamhetsomrSden skall fdretradas av en korpora-

tion. Varje medborgare skall tillhora den korporation, till vars verksamhet

hon eller han ar knuten - jordbruk, industri, handel, kulturyrken m.fl.

Ocksa de hemarbetande iar en egen korporation. Korporationerna far en

lagfast sjalvstyrelse pi samma satt som kommunerna. Den utovas av

stammor och styrelser, valda av medlemmama, sa att alia olika grupper i

korporationen - fdretagare, tjansteman, arbetare - alltid blir foretradda sida

vid sida. Korporatismen okar salunda det folkliga inflytandet i samhallsli-

vet.

DEN KORPORAMVAFORETAGSREFORMEN

Korporatismen rycker undan grunden for klasskampen genom att gora fo-

retagen sjalvagande (liksom stiftelser). Aktieagarna fdrvandlas fiin agare

till aktivt medverkande ISngivare. Foretagsledaren blir automatiskt ordfo-

rande i en styrelse, som bestir av lika manga foretradare for anstallda och

aktieagare. Vinsten delas mellan foretagsledning, aktieagare och anstallda.

Arbetet blir pa sa satt likstallt med kapitalet, samtidigt som personlig fore-

tagaranda far okat svangrum. Korporatismen mojliggor fri samverkan
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mellan staten, samhallet och manniskorna: ramhushallning i stallet for en-

sidig marknadsekonomi och ensidig planhushailning.

DEN KORPORAIWA FOLKSTATEN

Staten foretrads av en regering, ledd och utsedd av en folkvald statsminis-

ter, samt en ur fria val utan partisparr framg2iigen riksdag. Intar regering

och riksdagsmajoritet olika standpunkter, hanskjuts fragan till folkom-

rostning. For samverkan och utjamning mellan korporationerna inrattas

ett korporativt nationalrad. Staten har till uppgift att vidmakthalla jamvik-

ten mellan samhallets tvS hornpelare, den kommunala och den korporati-

va.

samnahonalismen

En grundlaggande nysvensk princip ar manniskornas, socialgruppernas,

folkens och rasernas likaberattigande. Den nationella egenarten ar ett var-

de i sig liksom individens sarpragel och yrkets gemenskapskansla. Ett for-

enat, neutralt, karnvapenfritt Europa, byggt pa sjalvstyrande nationer och

sjalvstyrande korporationer ar en konsekvens av detta synsatt. Sambandet

mellan manniskorna och hennes hemmiljo tryggas genom principen: Ka-

pitalet till manniskorna; inte manniskorna till kapitalet. Darmed motver-

kas osund in- och utvandring. Till dess att ett sSdant Europa blir en bro i

stallet for ett slagfalt mellan ost och vast, bor svensk neutralitet starkas

genom starkast mojliga forsvar och med ett intemationellt karnvapenfor-

bud som framsta fredsmai.

DENimHUMANISMEN

Korporatism och samnationalism kan till fiillo forverkligas endast genom
kulturfornyelse, som kallats den nya humanismen. "Manniskan i medel-

punkten" har betytt fritt fram for en tidsanda, praglad av materialism och

ensidig individualism. Den nya humanismen betraktar manniskan som en

medarbetare i tjanst at tillvarons djupaste varden, Att gora manniskorna

medvetna om detta framstar som kulturpolitikens framsta uppgift. Okat

-5-



ULLA.MANIFESTET

samspel mellan vetenskap, konst och religios aning, sammankopplat med

ett intensifierat folkbildningsarbete maste man darfor ge hogsta prioritet i

statens och samhallets verksamhet. Vakthallningen om vart kulturarv mas-

te forenas med formedling av nya forskningsron och tendenser i kulturli-

vet till en allt bredare allmanhet.

DET SKOTEFRIA SAMHALDET

Produktionens forskjutning fr§n manskliga muskier till maskiner motive-

rar en motsvarande fi3rskjutning av skattebordorna. Detta innebar direkt-

skatternas ersattning med produktionsavgifter, kompletterade med avgif-

ter for rSvaror, energi och vattentakt. Darmed framjas okad sysselsattning

pa arbetsintensiva omraden som hantverk och tjanste-, vard- och kultur-

yrken. Det korporativa systemet underlattar den anpassning av loner och

formaner, som rattvisan kommer att krava.

FRISKAMiWNWSKO^ I FRISM LANDSKAP

Nationen ar en enhet av manniskor, mark, djur och vaxter. Manniskan bar

ansvaret for hela detta livssammanhang. Kampen mot miljoforstoringen

maste intensifieras; forstorda miljovarden skall tillforas nationalbudgetens

skuldkonto. Framsteg fir inte vinnas pS bekostnad av framtid.

FRAN IDE TILL VERKLIGHET

Detta ar alltsS i kort sammandrag Nysvenska Rorelsens ideologi, en svensk

insats som gett eko lite varstans i Europa. I dag orienterar sig hogerkraf-

terna mot en ensidig individualism, vansterkrafterna mot en extrem kol-

lektivism. Den nysvenska ideologin efterstravar en jamvikt mellan person-

lighet och gemenskap. Den ar en vadjan till man och kvinnor av alia Sldrar

och fran alia samhallsgrupper. lit denna ide bli den tandande gnistan till

en svensk fomyelse.

Slut upp i Nysvenska Roreken!
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